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Pronomen relafivum. 

l de ældste indoeuropæiske Sprog have de correlalive Pronominer en skarpt afsondret 

Form, i det enhver Classe betegnes ved et særeget Begyndelsesbogstav, saaledes at i 

Regelen Demonstrativet betegnes ved Dental, t Interrogativet ved Guttural, k Cmo- 

dificeret qu, hvT) og Relativet ved Palatal, j Cmodificeret % g og spir. asp.)- Men igjen- 

nem Tidernes Lob ere i Demonstrativclassen flere Stammer optagne, dog som oftest uden 

at fortrænge den dentale, og i Relativclassen er i flere Sprog den oprindelige Stamme 

tabt og erstattet ved Laan. Dette vil let sees af folgende Fortegnelse, hvor jeg i den 

sidstnævnte Classe har sat de laante Stammer i Parenthes. 

t 

Pronomen 

deinonstralivuin inlerrogativuu i relativum 

ni. n. ni. f. n. m. f. n. 

Sanskrit: fT: nrr SF: SFT ft 5T: m qTT 

saJi SCI tat kali kd kirii jali 
• A 

ja jat 

eller ??TT ell. ell. 

sjaJi 
« A 

sja tjat kas jas 

Zend; ho hd tat 
• 

■ kd kd kat 
• 

• A 

JO 
• A 

Jd 

Prakrit: so sd tam kim • 

Bengalsk: se se tå hi - 

. 

Hindustansk: su ell. taun (0. gen.) kaun ell. kijd ijll ell. gaun 

Persisk; 0 (in og «n) f keh og ceh (kefi) 

Græsk: 0 
C 

V ro (artO rig rig ri og 
ft 
V 

<•/ 
O 

Latin: is-te is-ta is-tud qms qvæ qvid (qvi qvæ qvod) 

Gotisk: sa A 

SO paia hvas kv 6 hva eiy inflexibelt. 
1'^ 
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m. f. n. ni. f. n. m. r. n. 

Oldhoitydsk: der diu ell. siu daz hwer m. & f. hioa:i ij, inflex. (der diu da^) 

Oldnorsk: sa su pat Chvar) ho at is, jas, es ell. er Csem^ 

eller sjd sjd Cpjat?:» inllex. 

Angelsachsisk: se séo påt hwa hicåt Qse séo j&dO 

Engelsk: this that tcho what (icho that el. which) 

Hoitydsk: der die das toer toas Qder die das) 

Hollandsk: die, m. & f. dat wiOy m. 6c f. wat (die dat) 

hij zij het (pers.) (wie ioat) 

Oldslavisk: V ta to hd kaja koe ige jaga jage 

Russisk: iTiomL ma mo Komopifi Koinopa/f (Komopiii Komopa^i 

Komopoe Komopoe) 

Polsk: ten ta to ■ j ktdry kiora ktdre (Jitory ktora klore) 

1 kto 

Bohmisk: ten ta lo kdo co {ktery kterd kleré) 

Slovenisk: ti ta to kdki kaka kdko (ki inflexib.) 

Litthauisk: tas tå kas (kas) 

Lettisk: tas ta kas (kasy 

Norske Dialecter; han ho da cll. kvær, koem, kva (som, so ell. saa. 

Cpersonl.) dce kem, krann , ell. inllex.) 

kvenn el. ken in. & f. kvæ 

Man seer heraf, at Sanskrit, Zend og* Græsk have vedligeholdt sit Relativ fuld- 

stændigt, Gotisk, Oldhoitydsk og Oldnorsk mindre fiildstændigt; de slaviske Sprog og 

det Latinske de yngre rouiauiske Sprog) have gjort Laan i Interrogativclasscn; 

det Angelsachsiske, Oldhoitydske og yngre germaniske Sprog have gjort Laan i Demon- 

strativclassen, for at betegne det relative Regreb. 

Hvad det oldnorske og de ældre germaniske Relativer hetræffer, da kan man i dem 

næppe rniskjende en fælleds Oprindelse med de tilsvarende i Sanskrit og Zend. Her er 

Relativslammen i, hvoraf Prouominet ved Suffixer danner Genera, Nnmeri og Casus. l 

Oldnorsk maa Stammen ogsaa have været i, med Nominalivendelse is ell. jas^ hvil!v<? 

Former findcs paa nordiske Runestenc. Men A^ominativsiiffixet s, der i Græsk, Latin og 

Gotisk har vedligeholdt sig uforandret, gik i Oldnorsk senere over til r, og ifdigc heraf 

blev is til ir, og jas eller es til er. At Nominativendelsen saaledcs ligesom forstenes, er 

ikke uden Analogier saavel i vort Oldsprog som i flere nyere Sprog. Beviserne vil jeg 

lier forbigaae, da jeg liar anfort dem i et andet Yærk, som er under Pressen. 

1 



Det gotiske ei C^er udtaltes som i') og det oldhoitydske i sees letteligen at være 

den iiforandrede oldindiske Relativstamme uden noget tillagt Suffix. 

Som Enciilica bruges er og es jævnligen, f. Ex. sås for sd es, den, som; sus for 

su es, id. fæm.; pas for pat es^ det, som. 

Det got. ei forekommer næsten udeUikkeude enclitisk. Grimm — d. Gr. III S. 16, 

anforer som en Mærkværdighed, at ei staaer alene Neii. 5, 14: fram pamma daga^, ei 

anabaup d. e. fra den Dag, hvilken han bod. Eilers stotter ei sig stadigcn til et 

andet Pronomen, og ligesaa de faa Levninger af det oldhoitydske ^, som anfbres af 

Grimm d. Gr. III S. 16. 

Det andet oldn. Relativ sem^ senere gaael over til soMj, maa betragtes som et 

Laan fra Demonstrativstammen, uagtet denne ligesom i Sanskr. og Gotisk, ikke uden i 
I 

Nomin. m. & f. har s som Begyndelsesbogstav, men overalt ellers p. Der maa nemlig 

have været en Tid, da s-Lyden har været brugt ogsaa i Casus obliqvi; thi i Oldlalinsk 
V 

læses sum = eum, sam == eam; sos = eos — Max Schmidt ,,De pronomine græco & 

Iatino,“ p. 11, 12 “ og i Græsk ^ffjxspov, i denne Dag. Forovrigt maa sem betragtes 

som en oprindelig accusativisk Form, analog med vort nyere spbrgende Pronomen 

der næsten har fortrængt det egentlige Nominativ hvo, ligesom i vore Almuedialecter/ccew. 

og kem er almindeligere end kvær — I. Aasen, det norske Folkesprogs Grammatik, S. 

162 —. Accusativets m eller n er ogsaa, som Bopp — v. Gram. S. 178 — har godtgjort, 

trængt op til at blive Nominativ i Neutrum i en Classe af Nomina (a-Stammen) i Sans¬ 

krit, Zend, Græsk og Latin. I vore Almuedialecter er denne Accusativendelsc igjen 

jævnligen bortfalden, og Ordet hcddcr so ell. saa, Ogsaa i detTydske bruges jævn- 

ligen som inhexibelt Relativ. 

Relative Conjunctloner. 

Af det relative Pronomen danne de fleste Sprog en Deel Conjunctioner, der deels 

ere bestemte Casus af Pronorninet, som de latinske qva7n og quo, deels ere forældedc, 

ci mere som Casus brugelige Former, som lat. quum eller cum, græsk gd^, (oprindeligf 

Ablativ — Bopp vergl. Grammatik Art. Abl. Sing.). Til den sidste Art hore de oldnorske 

Conjunctioner ef, at og en, hvilket i det Folgende sbges godtgjort. 

Det kunde vcl synes lettere forklarli^t, at sem Dativ rndte paa m; ineii, at Dativ sknldo va'io 

/irem.vare Dativformer, da vort ældre Sprogs trængt op til Subjcctsform, mangler al Analogie. 
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1. ef. 

Den betingende Conjunction ef eller if, om, dersom, har i beslægtede Sprog fbl- 

gende Fonner: hindiii: sfr, gau, STT? go, gab, rrB"? gcibaj — Garcin de Tassy, Ru- 

dinionls de la langue hindouie, p. 57 —; hindustansk: gadi^ gah^ kah og g6\ bengalsk: 

gabé eller gavé; golisk: ibai eWer jahai; angelsachsisk gif; engelsk if; engelske Dialec- 

ter: gef^ gife^ — Halliwell, Dictionary of archaic and provincial words —; skotske 

Dialecter: geif^ gefe, gewe — Jainieson, scottish Dictionary oldhbitydsk: ibu^ ipu, 

iipiy ubif iibe^ oba; tydsk ob^ græsk ei; oldpreusisk ikai; slovenisk ako; lettisk ja; 

litthauisk jéy. 

Den blotte Sammenstilling af disse Synonymer vækker Formodning om en fælleds 

Oprindelse, JVoget Forsog paa at bevise en saadan har jeg dog ikke nogensteds antruffety 

ligesaalidt som en udforlig Sammenstillen af dem. Grimm har i sin deutsche Grammatik 

3ter Th. S. 283 flg. sammenstillet saamange af dem, som hore til de germaniske Sprog, 

men berorer ikke de bvrige, og yttrer heller ikke nogen Formening om deres Oprindelse. 

Jeg vil derfor forsoge at paavise denne. Naar man betænker Partiklers sædvanlige Til- 

boielighed til Afslibning og Forkortelse, maa man antage, at de udfbrligste af ovenstaaende 

Former ligge Oprindelsen nærmest; og, naar man dernæst tager i Betragtning, at en 

Mængde Partikler ere af pronominal Oprindelse, vil man næppe miskjende Ligheden mel- 

lem det goL jabaij, hinduiske gabaj, hindustanske gabi, beng. gabé med sanskr. ^nPT:, 

jdSiJi e\l jdSiSy instrumental plural, m. & f. og jdbjaK ell jdl)jaSj, dativ plural af 

pron. relat. Hvad Bogstavovergangene bctrælTer, da bliver sanskr. i de indiske 

Dottresprog sædvanligen til H", g^ og J) = bh kaster deels Aspiralen bort og bliver til 

b, V, u ell. i Forening med foregaaende a til o, deels Labialen, saa at Aspiralen alene 

bliver tilbage. I fbrste Tilfælde ere de fleste af de opregnede Synonymer, i sidste det 

oldpreus. ikai og slov. ako, saafremt de medrette kunne ansees at være af samme Oprin¬ 

delse. Instrumentalendelsen biSj, gaaer i al Fald allerede i Prakrit regelmæssig over 

lil fe hi eller fe, hhn — Lassen, Instit. ling. praer. p. 310 — og forhærdes ved Sprog- 

overgange ofte tif k. Det lett. ja^ som iiar tabt hele Flexionsendelsen, sees dog oprin- 

deligen at have havt den, da don i det sammensatte Ord jabstt, omendskjont, antydes 

ved den bibeholdte Labial. Det græske si bærer ogsaa ringe Spor af sin Oprindelse, og 

dog er denne saagodlsom den eneste af de opregnede.Former, der, saavidt jeg veed, har 

været Gjenstand for etymologisk Analyse. Bopp har saaledes — vergl. Grammatik, S. 

•176 og 556 — udiedet dette og det lilh. af sanskr. woor, om, hvilket staaer 

i kjendelig Forbindelse med pron. rei.; og han mener, at det er fremkommet ved 'at ud- 



7 

stode Bogstavet Herimod gjor Benfey — Griechischer Wurzellexicon L S. 401 — 

den Indvending, at deri det Græske ikke kjendes nogen Analogie for Udstodelsen af d; 

han mener deriinod, at man bor ansee ai for en Dannelse analog med Localadverbierne 

éii-aiy avr-Bi, 7t~ei o. s. v. Hvorledes man derirnod skal forklare disse anseer 

han for tvivlsomt, og vakler mellem Hartungs Forklaring — Casus 212, — ifolge hvilken 

de ere at betragte som Locativer, og en af ham selv proponeret Derivation af dat. sing. 

af det relat. Pronomen. I forste Tilfælde maa man tænke sig si forkortet af som 

igjen skulde være dannet af jasmin, ved Elision af sm^ der i Pronominernes Decli- 

nation viser sig som indskudt mellem Stamme og Flexion; i andet Tilfælde tænker han 

sig at en ældre singul. Dativform af Relativet kan have hedt jaSi^ i Lighed med 

Dativsuffixet i det pers. pron. for 2den Pers. sing. tudjam — ht. tibi; af jadi frem¬ 

kom da ved Elision ja-ij, hvoraf au — Naar jeg foretrækker Derivationen fra Pluralen- 

delsen, som ovenfor anfort, da ledes jeg deels af Fordelen ved at tye til en beviislig til- 

værende Form, istedetfor til en hypothetisk, deels af Hensyn til fdlgende Bemærkning. 

Conjunctionen ef er i vort nyere Sprog gaaet over til om, ved Blodgjdrelse af 

Labialen, og Vocalens Lempelse efter den labiale Consonant. Herved er den i Formen 

bleven ganske lig Præpositionen om^ hvorved et Bidrag vindes til at bestyrke Rigligheden 

af Bopp’s Formening, at den sanskr. Pluralendelse i Instrumental PT: Bili og i Dativ 

GjaK er beslægtet med Propositionen 3tPt aSi^ an^aaende^ over^ om. Thi af denne har 

vor Præposition o/n udviklet sig, hvilket bliver klart ved fblgende Mellemled: græsk 

oldhoitydsk rnnbi, angelsachsisk mnbe, umh^ ymb^ latinsk ambi^ amh og am som 

uadskilleligt Præfix f. Ex. i ambinium^ 'ambedo, amplector; oldsvensk aff og aaf; oldn. 

of og af; russisk og slovenisk o6, foby 

Ganske analogt hermed have de plurale Endelser GjaJi og pT: GiU gjen- 

nemgaaet lignende Overgange indtil Endelsen wm, der er plural Dativendelse i vort Old- 

sprog; m i Gotisk og Slavisk; mis i Lithauisk; q)t og cpiv i Græsk f. Ex. i ^Ikzoepi, 

o6ra6(piy — Bopp 1. c. S. 251 — bis og hus i Latin. Vel har Dat. Sing. ogsaa Suffixet 

m i Gotisk og Oldn. i den pronominale og den sig dertil sluttende adjectiviske Declina- 

tion; men dette m har, som Bopp 1. c. S. 190 flg. har godtgjort, sin Oprindelse fra Par- 

tikelen sma, der ikke kan have gjennemgaaet de Forandringer, som her ere paa- 

Han omtaler S. 554 ogsaa Slægtskabet mellem 

%oi. jahai og pron. rei., men forklarer Stavelsen 

bai som en egen Adverbialendelse = va i iva, 

ligesom. Hvorvidt det lith.jci/rigtigst sammen¬ 

lignes med sanskr. jadi eller med Uelativcts 

Dativ PI. tOr være tvivlsomt; det polske hjédy 

ell. gdy, naar, om, dersomy udgaaer derirnod 

tydeligen fra jadi. 



viste Hvad Formen af e/* forovrigt angaaer, er der al Gnind lil at antage, al den 

i ældre Tid har været jef eller jaf^ hvilket kan sluttes ikke alene af de allerede anfdrte 

analoge Former, men ogsaa af det endnu nærmere liggende ældre Svenske, hvori ja/* elt. 

jef forekommer som Subst. i Betydningen Tvivly jåfwa^ at tvivle^ af samme Oprindelse 

fra Partikelen jef^ efj som det oldn. efi, Tvivly efa^ at tvivle^ hvoraf har dannet sig ima 

af samme Betydning, ligesoni om af ef. 

Hvad dcrnæst Betydningen betræfFer, maa ef ifolge det Anfdrte oprindeligen have 

udgjort det relative Correlativum til det demonstrative derfor og det interrogative 

hvi, hvorfor. Disse ere nemlig aabenbare Derivater af tdSiK ell. tdUjaJi], 

instr. og dat. plur. m. & f. af cTcT, taf^ det., den, (i Pali tehi, m. & n. og taSf f.) og 

^T^T: kdSiK ell. kdbjaJij samme Casus af kirii^ hvad, hvem, af hvilke ogsaa 

de tilsvarende hindustanske Correlativer derfor og kdhi ell. kahé^ hvorfor, udledes. 

I Analogie hermed har ef i ældste Tid sandsynligviis havt Formen efi eller jafi. Den 

fdrste Betydning maa her som i andre pronominale Partikler antages at have været den 

locale, hvoraf successivt den temporale, causale og conditionale have udviklet sig. Altsaa 

fdrst = qvibiis (relat.) seil. locis, paa hvilket Sted, hvor Crelat.); dernæst: paa hvad 

Tid, naar (relat.); saa af hvilken jTarsag, imder hvilke Omstæmligheder, Betingelser 

(relat.). En omtrent lignende Overgang i Betydninger lader sig iagttage i det lat. ubi, 

upaatvivlelig af samme Oprindelse (kun opr. interrog.) som vorl ef. Den locale og tem¬ 

porale Betydning er noksom bekjendt; og, at det ogsaa bruges causalt eller instrumentalt, 

sees af Steder som Terent. Heautont. 4, 6, 9: Hujusmodi res semper comminiscere, ubi 

me excarnifices d. e. saadanne Ting finder dii stedse paa, for dermed at plage mig. 

Her forklarer Fabri i sin Thesaurus ubi ved in qvibus eller propter qvos. Den locale 

Betydning er ogsaa Grundbetydningen i vor sædvanlige betingende Conjunetion dersom, 

der intet andel er end Adv. der Relal. som. 

2. at» 

Conjunclionen at har deels en relativ, deels en demonstrativ Oprindelse, ligesoni 

de tilsvarende Conjunetioner i de beslægtede Sprog oftest slutte sig til Pron. rei., men 

undertiden til Pron. demonstr. Saadanne ere; sansk. jat, zenå jat og jata^ hindu- 

* Den paa de eugubinske Tavler forekommende 

og omtvistede Sætning ^iive garbovei buf treif 

fetUy*^ af PoU — Etymol. Forsch. I. S. 203 *— 

forklaret Joti Grfliovi bubus tribus fat, viser os 

en plur. Dativ-Ablat. Form paa f ligesom i vort 

oldn. ef. 
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stansk gd j hindui sTT? gå og gu; oldpersisk tja; nypers. keh; gotisk ei^ paia^ 

pateij angelsachsisk pdt^ engelsk that; skotsk at; græsk on; latinsk qvod og ut; tydsk 

dass; hollandsk dat; lettisk kå; litthauisk kad. 

Den blotte Sammenligning mellem disse Ord og de ovenfor S. 3 og 4anrortePro- 

noniina vil vække Formodning om fælleds Oprindelse, og denne lader sig end yderligere 

bevise ogsaa for de Sprogs Vedkommende, hvor den ikke allerede er erkjendt. Al sanskr. 

<TfTj jat, med den pronominale Betydn. forener Betydn. o/, anfores ei hos Wilson, men 

sees af Steder som fsR rrrfjcfTc^^TTj kim tavdpakrtam 

rdgan . . . majd . . . jaddham tdditastvajd, d. e. hvad Uret er dig tilfoiet af miy/. Konge, 

at jeg er bleven fældet af dig? See Westergaards Sanskrit Læsebog, S. 45, 1. 21, 22. 

I Zendsproget haves endnu intet paalideligt Lexicon; men at jat foruden at være 

Pron. rei. ogsaa betyder at^ sees af Steder som Jaf kerenoit^ for at han shnlde gjore 

— Journ. Asiat. IV S. T. IV. p. 479 —; tat jasat djaptem jat hé putro usazajata^ d. e. den 

Fordeel er bleven ham til Deef at en Son er ham fodt — ib. p. 491 —; jat javd 

pourus bavaty at Kornet kan være rigeligt — Yapna I. p. 422. Nott. p. 147 — Ogsaa 

jata, at, f. Ex. jo/a azem handajéni^ binder. 

Det hinduiske sfr» go og 5’ 9^^ opfores af Garcin de Tassy, Rudiments de la 

langue hindouie p. 34 og 58 baade som Pron. relat. og som Conj. gue^ si. Det oldper- 

siske tja er baade pron. relat. og conj. at — cfr. Glossaret til Benfey^ die persiscken 

Keilinschriften det samme gjælder om det nypers. keh. Det got. ei^ baade Pron. rei. 

og at, conjunct. f. Ex. Lue. 20, 7; andhofun^ ei ni mssedeina d. e. de svarede, at de 

ikke vidslc det. pata^ neutr. af det dem. Pron. bruges ei sjelden foran Infiniliver, som 

den græske Artikel, f. Ex. Mark. 10, 40: pata du sitan = ro de HaS-i6ai; ib. 9, 10; 

pata us daupaim usstandan = to éu reupær draåttjvai. Formen patei er en 

Sammensætning af de to foregaaende og bruges baade som pron. rei. = og, og som 

conj. = orz. Talrige Exempler haves hos Schulze, gothisches Glossar S. 66 fig. 

Det angels, påt og eng. that er neutr. af pron. demonstr., ligefreni brugt som conj., 

og det skotske at er aldeles synonymt med det oldn. at; det bruges ifolge Jamiesods 

scotiish dictionary, baade som.conj. og som pron. relat., hvilket nedenfor vil sees ogsaa 

al være Tilfælde med det oldn. at. Det græske on ansees af Benfey ~ griech. Wur- 

zellexicon II. S. 148 — for identisk med o,n ell. orn, neutr. af oVrz? *. At den lat. 

Ogsaa er sikkerlig en relativ Formation = 

JTR’, jena, instrum. sing. af det rei. Pron. I 

Betydn. == lat. quo, der, som bekjendt. ogsaa 

bruges i Betydningen for at. 

2 
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coiij. qtod er identisk med Relativet, trænger ei til Beviis;, og ut forholder sig til 

jaty soin uhi til ?nt^T: jddiJi — S. 8 — (eller rettere kdhiJi^. Det tydske dass 

er forlæiigst erkjendt som blot graphisk forskjelligt fra det demonstr. das. Hvad Formen 

af at betræffer, da er den fremkommen ved Aphæresis deels af pat deels af <Trr- jat'^. 

At p falder bort i Begyndelsen af Pronomina, derpaa have vi Analogier i it for pitylto 

og er for per^ 1 (flere); og Berettigelsen til at ansee pat og at for oprindeligen iden¬ 

tiske ligger ikke blot i flere af de anforte Sprog, mea ogsaa i det endiiu nærmere be- 

slægtede ældrc Svenske, hvor ihet bniges som Conjnnction atj, f. Ex. Som nw josep thetta 

saUy at thet giidz wili wai% thet honam maria til ækta sJmlle gifwas d. e. Da nu 

Joseph saaOy at det var Guds Villie^ at 31, skulde gives ham til Egte, Helgona- 

Sagor iitg. af J. E. Rietz. Lund 1845. S. 196. 

tha wart han mykyt gladher thet han hænne seet haffde *— ibid. S. 202. 

Det er denne demonstrative Oprindelse at i vort nyere Sprog skylder sin Plads 

foran Infinitiver,, hvor det i Almuesproget ofte optræder under Formen te^ ligesom her 

ogsaa da bimges baade som dem. Pron. og som Conj. atj f. Ex. eg tænkte da han va 

homen d. e. jeg tænkte at han var /rommen. 

Paa den anden Side maa at ogsaa have en relativ Oprindelse, thi det bniges lige- 

frem som pron. relat. f. Ex. i Strengleikar S. 12: Oc pui næst var ængi sa riddari i 

Brætlande^ at eigi for pangat at fræista ef beltit gæti læyst d. e. Og dernæst var der 

ingen Ridder i Bretland^ som ikke drog derhen^ for at forsage om Beltet kiinde loses, 

Ligesaa i Fornmanna Sogiir IX B. S. 308: Andres hab Vegard ganga til huss pess, at 

fmnskaifr var iy å.e. Andreas had Eegard gaae til det Iluns, som Einnskatlen var i; 

see endvidere ibid. II B. S. 217. 233; III B. S. 105. 

Nu 'kunde det vel synes, som oin man ikke af den relative Brug burde slutte til 

relativ Oprindelse, da f. Ex. det eng. that og det tydske dasy uagtet de bniges som 

Relativer, dog erkjendes for oprindeligen at være Demonstrativer; men herved maa be- 

mærkes, at disse Ord dog samtidigen vedblive at bruges som Demonstrativer, hvilket ikke 

er Tilfældet med oldn. at, ligesaalidt som med det skotske, hvorfor her en relativ Oprin- 

* Til Masculinformen jas, som forekommer paa 

Riinestcne, har vort Oldspro^ sandsynligviis 

havt cn tilsvarende Neiitralform jat. Uenne 

Sandsynlighed bliver end storre ved at sam¬ 

menholde Demonstrativformen sjå (og pjal?j i 

vort Oldsprog med de tilsvarende Demoiistra- 

tiver sja og tjat i Sanskrit; disse sidste anseen- 

nemlig Bopp — v. Gr. S. 506 — sammensatte 

af de demontr. Stammer s og ^ samt de relative 

ja og jat. En lignende Sammensætning kunde 

man tænke sig i Oldnorsk. 
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tlelse ligger nærmere. Heraf lader det sig ogsaa forklare, at det tilsvarende Pronomen 

id i det Færoiske bruges som Relativ og det, skjont oprindelig ncut. gen. sing., i alle 

Genera og begge Numeri f. Ex. 

Hoyri tad Mylint riki^ 

id cetlar at gera Ula d. e. 

Hor det^ du Mylint riye^ 

som har i Simle at gjoi^e ilde — 

Oluvu Kvæ5i, 59 — i Antiqvarisk Tidsskrift 1846—48. S. 289 —. 

Jwår er Oluva drottning min 

id eg fekk tår at goynia? d. e. 

hvor er Olufa min Dronning^ 

som jeg overgav dig til Bevogtnmg? — ibid. Sir. 78. 

allir teiry id inni vorUy 

hliknadu td um kinn d. e. 

alle dey som inde vare^ 

blegnede ila paa Kind — ib. Str. 166. 

Landrus vår komin fin heygin tann^ 

id hans lå modir i dvåli. d. e. 

Ij, var kommen til den lloiy 

hvor hans Moder laae i Dvale — ib. Str. 146. 

3. enn. 

Ren sammenlignende Conjunction enn^ endy (qvam) er formeentlig en forstenet 

Aceusativform af det relat. Pronomen es, = jan eller jani accus. af H*: jasy ligesom 

qvam af quL \ ilere beslægtede Sprog er den tilsvarende Conjunction af relativ Oprin- 

delse. Saaledes det græske 7/, der af Benfey — I. c. L S. 400 — af gode Grunde an¬ 

sees for svarende til sanskr. «T^TT, jojdy Instrumentalis af pron. relat. Til det lat. gvam 

slutte sig de rornaniske Sprog, fransk quey italiensk chcy spansk que. 

Det angelsachsiske pon og engelske ihany oprindelig Accus. af det demonstrat. 

Pron. z= sanskr. tady er analogt med den relative Brug af that. 
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Den sammenlignende Conjunction sees saaledes sladigen at hore til samme Prono- 

minalclasse, som den, der tjener til Betegnelse af det relative Forhold. Det er derfor 

rimeligere at ansee enn for et Derivat af Relalivet er^ end for en ved Aphæresis frem- 

kommen Form af det demonstrative Pronomens Accusativ. 

Jeg formener saaledes at have godtgjort, at vort oldn. pron. relat. es ell. er^ som 

hidtil har været anseet for inflexibelt, dog i en forhistorisk Tid har været' fiecteret. — 

Medens der i vore ældste Skrifter ikke findes Spor til nogen Bevidsthed om, at de her 

behandlede Conjunctioner ere Flexionsfornier, haves dog flere Exempler paa, at deres 

relative Oprindelse endnu stod klar for Bevidstheden; thi saavel at som en'^ bruges lige- 

frem som relative Pronominer, f. Ex. ovenfor S. 10, og Strengleikar S. 63 1. 29: En su 

hin rica fru systir Miluns^ en fostrade sun peirra d. e. Og den rige Frue^ 31iluns 

Sdster^ som fostrede deres Son^ 

Paa den anden Side bruges er i samme Betydning som at^ f. Ex. En Helga Drop- 

laugarsyni likadi illa^ er fé kom firir vig Tordyfils d. e. Og H, D. syntes ikke om, 

at Betaling erlagdes for Ts, Drnb. — Sagan af Helga og Grimi Droplaugarsonum, 

utg. af K. Gislasyni — S. 11. 

pat var nokkurum vetrum fyrr^ er peir nafnar fundust d haustpingi d. e. Det 

var noglc Fintre for^ at disse jyavner (d. e. Mænd af samme NavnJ modtes paa 

Hdstthinget, — ib. S. 18. 

En han kvazt . , litt njota pess^ er han fæddi Helga Asbjarnarsyni bam etc. d. e. 

Og han sagde, at han havde liden Nytte af, at han opfédde Barn for Jf. A. 

I Betydning af ef bruges er f. Ex. Strengleikar S. 7 1. 25: Nu er per likar ha' 

huilazt til pess er per bætezt oc batnar^ giarna sktdom ver pér med godvilia piona d. e. 

Nii, dersom det behager dig at hvile her indtil du helbredes og bliver frisk, skulle 

vi gjerne med Velvillic tjene dig. 

I samme Betydning bruges zend. yctf f. Ex. y at aété joi mazdajasna .... nasdum 

fragasann d. e. om de^ der ere Ormuzd-Dyrkere .... nærme sig en Dbd. Bopp 

v. Gr, S. 1105. 

Endelig bruges ogsaa en i Betydning af ef, f. Ex. i Olafs Saga hins helga S. 83 

I. 11: „en pu meger ut komazt pa ertu holpenn^ cl. e. dersom du formaner at komme 

ud, da er du hjtdpen, 

*) Kun i graphisk Henseende er' m forskjellig fra enn, ligesom got. pan fra tydsk dann. 

» 
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